
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

Nr sprawy ............................................                Kielce, dnia ....................................... 

Imię i nazwisko dziecka ....................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia dziecka ....................................................................................................... 

Nr PESEL dziecka ............................................................................................................................... 

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości dziecka (akt ur., leg. szkolna, d.o.) ............................................. 

Adres stałego zameldowania dziecka ................................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka ............................................................................................................... 

 Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka ......................................................... 

 PESEL .........................................., seria i numer dowodu osob. .......................................... 

 Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego dziecka .................................................. 

 ...................................................................Nr telefonu............................................................. 

  Do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Kielcach  

Zwracam  się  z  wnioskiem o  wydanie   orzeczenia  o  niepełnosprawności  dla  celów, 

(właściwe zaznaczyć): 

 zasiłku pielęgnacyjnego,  

 świadczenia pielęgnacyjnego z pomocy społecznej, 

 ubiegania się o zamieszkiwanie w oddzielnym pokoju, 

 inne (jakie?) .......................................................................................................  

Oświadczam, że: 

1. dziecko pobiera / pobierało* zasiłek pielęgnacyjny, 

2. składano / nie składano* uprzednio wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  

kiedy .................................................................................................................................... 

z jakim skutkiem .................................................................................................................. 

3. dziecko może / nie może* przybyć na badanie przedmiotowe (jeżeli nie, to należy 

załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału  

w posiedzeniu z powodu długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby), 

4. w razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badań 

dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych uzupełniających 

złożone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie będącego lekarzem 

ubezpieczenia zdrowotnego, jestem świadomy wymogu ponoszenia ich kosztów  

we własnym zakresie. 
 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

W toku prowadzonego postępowania przed Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Kielcach zobowiązuję się powiadamiać o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  z siedzibą przy 

ul. Zamenhofa 4, 25-555 Kielce, nieobowiązkowych danych osobowych zawartych we wniosku  

i załączonych dokumentach, w celu:  

• IE 

 

…………………….…………………………………………….. 

Podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  
*właściwe zakreślić 

 

Uwaga! Wniosek o kontynuację wydanego na czas określony orzeczenia dziecka można złożyć nie 

wcześniej niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności posiadanego orzeczenia! (§15 ust.1 rozporządzenia  

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). 
 

 



UWAGA! Do wniosku należy  dołączyć:  

 „Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności  (oryginał), 

 kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka – oryginały do wglądu 

przy składaniu wniosku. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że od dn. 

25.05.2018 r. będę przysługiwały Pani/u określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Kielcach z siedzibą w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Zamenhofa 4, 25-544 Kielce, 

e-mail:orzecznictwo@mopr.kielce.pl, tel. 41 362 46 67 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, można się z nim skontaktować w formie 

pisemnej za pomocą poczty elektronicznej pod adresem nr: iod@mopr.kielce.pl 

3. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przetwarza Pani/Pana dane w celu 

uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, uzyskania legitymacji 

dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, uzyskania karty parkingowej dla osoby 

niepełnosprawnej 

• na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 

sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 poz. 1438) 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 3 Pani/Pana dane będą 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

• Pan/i sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/a pełnomocnicy. 
(Uwaga: organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie 

z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców) 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z  Ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• ograniczenia ich przetwarzania, 

• prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 Rozporządzenia, 

• prawo do przenoszenia swoich danych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych 

musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• dobrowolne, ale jest konieczne do załatwienia sprawy 

• wymogiem ustawowym, wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 poz. 1438) 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

         
………..…………………………………….……………………………. 

                                        Podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  


